MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 9/prim/2017 na rok 2017
k 8.6.2017
Zdôvodnenie:
V zmysle čl. 3 bod 7 a bod 8 písm. a), b) a čl. 5 bod 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Partizánske o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske č. 21/2009 v znení aktualizácie č. 1, 2 a 3,
predkladáme rozpočtové opatrenia – presun rozpočtových prostriedkov vykonané k 8.6.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa zníži rozpočet bežných výdavkov
o 3 553 €.
Prebytok v rozpočte mesta sa použije v rozpočte škôl, kde sa zvyšujú bežné výdavky o 3 553 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – Fond na podporu tematického vzdelávania
Výdavky
Program.
štruktúra
10.7

Funkčná klasifikácia
0810 rekreačné a športové
služby

Ekonomická klasifikácia
600 bežné výdavky

Akcia
Tematické vzdelávanie

Spolu

Presun
-

3 553 €

-

3 553 €

Poskytnutie dotácií z Fondu na podporu tematického vzdelávania v zmysle VZN č. 4/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske.
Zostatok 3 553,00 € sa zaraďuje v C1 do rozpočtu škôl.
A2 – presun prostriedkov v rámci miezd na výkon evidencie obyvateľov
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Akcia

Presun

1.2.3

0160 všeobecné verejné
služby

600 bežné výdavky

Register obyvateľstva

-

1 625 €

1.1.1

0412 všeobecná pracovná
oblasť

600 bežné výdavky

Chránené pracovisko vedenie evidencie
obyvateľov

+

1 625 €
0€

Spolu

Výdavky na zabezpečenie činnosti evidencie obyvateľov, ako preneseného výkonu štátnej správy,
rozpočtujeme v prvku 1.2.3. Od 1.1.2017 je zriadené nové chránené pracovisko pre pracovníčku,
ktorá vykonáva evidenciu obyvateľov. Časť jej mzdy je refundovaná z ÚPSVaR, zvyšok je na
náklady mesta. Toto chránené pracovisko však bolo interne zaradené do prvku 1.1.1. Aby bola
spoluúčasť mesta na jej mzde vykrytá z prostriedkov na to určených, presúvame nečerpanú časť
mzdových výdavkov z prvku 1.2.3 do 1.1.1.
Pre zosúladenie budú v 2. polroku mzdové výdavky chránenej dielne Evidencia obyvateľov
presunuté do prvku 1.2.3.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
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Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov
C1- presun z Fondu na podporu tematického vzdelávania
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

10.2

09 základné vzdelávanie

10.2

09 základné vzdelávanie

10.2

09 základné vzdelávanie

10.2

09 základné vzdelávanie

Ekonomická klasifikácia
630+640 výdavky na
prevádzku
630+640 výdavky na
prevádzku
630+640 výdavky na
prevádzku
630+640 výdavky na
prevádzku

Akcia

Presun

ZŠ R. Kaufmana

+

400 €

ZŠ s MŠ V.okružná

+

1 153 €

ZŠ Športovcov

+

800 €

ZŠ Malinovského

+

1 200 €

+

3 553 €

Spolu

Poskytnutie dotácií z Fondu na podporu tematického vzdelávania v zmysle VZN č. 4/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske:
+ 400 € pre ZŠ R. Kaufmana Exkurzia do Múzea SNP B. Bystrica - schválené v MsR č.uznesenia
551/V/2017,
+ 1 153 € pre ZŠ s MŠ V. okružná Exkurzia do Múzea Holokaustu Sereď, Múzea SNP B.Bystrica,
Múzea M.R.Štefánika Košariská, na Mohylu na Bradle - schválené v MsR č. uznesenia 551/V/2017,
+ 800 € pre ZŠ Športovcov Exkurzia do Múzea M.R.Štefánika Košariská, na Mohylu na Bradle,do
Múzea Holokaustu Sereď - schválené v MsR č.uznesenia 551/V/2017,
+ 1 200 € pre ZŠ Malinovského, v tom: Exkurzia do Múzea M.R.Štefánika Košariská na Mohylu na
Bradle 400 €, do Múzea SNP B. Bystrica 400 €, do Múzea Holokaustu Sereď 400 € - schválené v
MsR č.uznesenia 570/VI/2017.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je

Partizánske, 7.6.2017
Predkladá:

Ing. Miroslava Balogová, vedúca OFIR, v. r.

Za správnosť:

Ing. Dáša Jakubíková, prednosta MsÚ, v. r.

Schválil:

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor, v. r.
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